
 شخصی چقدر است ؟ به نظر شما قیمت تابلو فرش عکس 

 الیاف و نخ به کار برده در تابلو فرش عکس شخصی چیست ؟

؟ و انواع تابلو فرش های عکس شخصی به کدامیک از تابلو فرش ها تقسیم می تابلو فرش ها چند دسته اند 

 شوند .

 چگونه تابلو فرش خودرا سفارش دهیم ؟

 فرش عکس شخصی است ؟چه قابی مناسب تابلو 

 شخصی میشود ؟ قیمت تابلو فرش عکسچه عواملی با عث تغییر 

 شما برای چه مواردی تابلو فرش چهره سفارش می دهید ؟ 

 آیا به نظر شما تابلو فرش چهره کادوی مناسبی برای هدیه دادن می باشد ؟ 

 

 تابلو فرش عکس شخصی چیست ؟

 

دنبال یک کادو با ارزش و ماندگار با قمیت مناسب میگردیم برای هدیه گاهی برای تولد و روز های خاص به 

 دادن .

قبل از طراحی و تولید ماشین االت پیشرفته و بروز و عدم تکنولوژی ، عکس افراد را روی لیوان یا هر شی 

 دیگری چاپ کرذه و به عنوان کادو هدیه دهند.

طبق آخرین تکنولوژی های روز دنیا ، عکس ها را خوشبختانه با وجود پیشرفت و بروز شدن ماشین آالت 

 میتوان به تابلو فرشی نفیس تبدیل کرد .

با گرفتن یک عکس و ارسال آن برای شرکت های فرش به راحتی و ظرف مدت کوتاهی میتوانید تحویل 

 گرفته و لذت ببرید .

 

 



 

 تابلو فرش سفارشی دستبافت : 

 ابلو فرش سفارشی دستبافت می باشند یکی از انواع تابلو فرش های سفارشی , ت

 تابلو فرش های سفارشی دستبافت تابلو هایی هستند معموال تعداد رنگ های بکار رفته در آن ها زیاد است 

 از همین جهت زیبایی خاصی دارند 

 اما زمان اماده شدن آن ها و همچنین قیمتی که دارند معموال زیاد است 

 ت نمی کنند که این کار را سفارش دهند . از این رو بسیاری از افراد رغب

 به همین دلیل به دنبال کارهای ماشینی می روند 

 اما به نظر شما در تابلو فرش های دستبافت چه نوع الیافی استفاده می شود ؟ 

 

 الیاف و نخ به کار برده در تابلو فرش

 

 ابریشم 

 مرینوس تبریز 

 پشم 

 دستبافت استفاده می شوند .این الیاف بیشتر برای تابلو فرش های 

 

 

 انواع تابلو فرش های چهره  :

 

 تابلو فرش ها چند دسته اند 



 تابلو فرش ها از نظر بافت وطراحی به چند دسته می باشند .

 از نظر بافت به دو دسته : ماشینی و چاپی تقسیم میشوند .

 . . میباشن . از نظر نوع طراحی نیز به : تابلو فرش چره ، منظره ، کوچه باغ و . 

 تابلو فرش دست بافت : توسط دار قالی و دستان توانمند هنرمندان تولید میشوند .

 های پیشرفته با آخرین تکنولوژی های روز دنیا طراحی و بافته میشوند .تابلو فرش ماشینی : توسط دستگاه 

 

 

 به چه صورت تابلو فرش آماده میشود ؟

 

 

 به شرکت ارسال نمایید و تا برای نقشه آماده شود .بافتن روی فرش ها : عکس خود را 

 سپس بعد از آماده شدن نقشه تحویل بافنده داده شده تا بافته شود .

چاپ کردن روی فرش ها : با بافته شدن تابلو فرش بسیار متفاوت بوده به این صورت که فرش خام سفید یا کرم 

 با دستگاه بافته میشود . 

 دستگاه شده برای چاپ کردن عکس روی آن .بعد از آن فرش وارد 

 

 

 چاپ تابلو فرش ها : 

 چاپ تابلو فرش های سفارشی به دو صورت چاپ سابلیمیشن و چاپ کالریس صورت می گیرد 

 تابلو فرش هایی که به صورت سابلیمیشن چاپ می شوند یک روزه اماده می شوند 

 اپی در عمق نیز می باشند اما تابلو فرش های کالریس که همان تابلو فرش های چ



 روز برای اماده شدن زمان نیاز دارند . 01مدت زمان بیشتری برای اماده سازی نیاز دارند و معموال حدود 

 فرش چهره می افتند بسیاری از مردم چون در دقیقه های اخر به یاد سفارش تابلو 

 معموال سفارش های خود را به صورت سابلیمیشن به ثبت می رسانند . 

 

 

 چگونه تابلو فرش خودرا سفارش دهیم ؟

 

 

  عکس خود را انتخاب کرده ارسال کرده و تحویل دهید .

  این کار میتواند از طریق پیام رسان ها ویا حضور مستقیم به شرکت و در خواست دادن صورت گیرد .

 

 

 : ه برای ارسال عکس و تبدیل آن به تابلو فرش نکات قابل توج

 

 عکس ها باید دارای کیفیت باال و حجم مناسب باشند . 

 از ارسال عکس های بی کیفیت خودداری کنید .

 برای ارسال عکس هایی با تعداد باال بهتر آن ها را به صورت یک فایل فشرده تبدیل کرده و سپس ارسال نمایید.

 کیفیتی که توسط گوشی همراه گرفته شده جدا خودداری نمایید . از ارسال عکس های بی

 برای ارسال عکس که از طریق گوشی همراه گرفته شده باید به یکسری نکات توجه کنید:

 عکس دارای منظره ای مناسب باشد .

 دارای نور کافی بوده .



 ری نمایید . از گوشی های همراه که قادر به عکس برداری با کیفیت باال هستند عکسبردا

 دیگر نکته قابل توجه این است تا جایی که امکان دارد عکس های خود را از آتلیه تهیه کنید .

 زیرا از کیفیت باالیی برخوردار هستند .

 

 

  قاب مناسب تابلو فرش عکس شخصی 

 

 قاب انتخاب شده برای تابلو فرش باید متناسب با نوع دکوراسیون منزل باشد . 

 ب شده با عکس هماهنگ باشند .رنگ قاب انتخا

 برای عکس های غیر رسمی از قاب عکس هایی بارنگ روشن استفاده میشود .

 برای عکس های رسمی از قاب هایی بارنگ تیره استفاده میشود .

همچنین عالوه بر متناسب بودن رنگ قاب عکس با دکوراسیون باید بارنگ دیوار نصب شده روی آن نیز 

 هماهنگ باشد .

 فرش با رنگ قاب شما باید بسیار متفاوت بوده زیرا هیچ توجهی روی قاب عکستان نخواهد بود . رنگ

 

 

 چگونه محاسبه میشود ؟ تابلو فرش عکس شخصی قیمت

 

 

 قیمیت تابلو فرش ها بایکدیگر بسته به عوامل مختلف بسیار متفاوت بوده .



گاهی برخی موارد گران قیمت و گاهی نیز میتوان با قیمتی مناسب یک تابلو فرش نفیس و زیبا را خریداری  

 نمود .

 شخصی میشود ؟ قیمت تابلو فرش عکسچه عواملی با عث تغییر 

 

 

 جنس الیاف ونخ به کار برده شده در تابلو فرش ها .

 

 

 ز دارد .مت آن بسیار باال و نفیس است و زیبایی باالیی نیدرتابلو فرش هایی که توسط نخ ابریشم بافته شده قی

 اندازه و ابعاد مورد استفاده در فرش و قاب آن ها نیز میتواند تاثیر گذار باشد .

چرا که برخی موارد بعضی از مشریان درخواست تغییر سایز فرش یا قاب را داده که با توجه به آن هزینه افزایش 

 پیدا میکند .

 و رنگ به کار گرفته شده در تابلو فرش ها از دیگر عوامل تغییر قیمت در تابلو فرش هاست . نقشه ، طرح

 

 

 بیان شرایط نگهداری تابلو فرش 

 

 

 به علت ظرافت و زیبایی باالی تابلو فرش ها ، زمانی که قاب ندارند هزگز لوله نکنید .

 دارد نصب نشوند . هنگام نصب مراقب باشید در مکانی که نور مستقیم خورشید وجود

 تابلو فرش را در مکان های دارای رطوبت نصب یا نگهداری نکنید .



 درصورت نصب یا نگهداری در مکان متروک و دربسته حتما ماهی یکبار حداقل به آن سر بزنید .

 . از کوبیدن مستقیم میخ روی آن بپرهیزید چرا که در صورت زنگ زدگی تابلو شما رو لکه دار و خراب میکند

 برای بهتر دیده شدن تابلو فرش آن را درمکانی که دید بیشتری دارد مثل جلوی مبلمان نصب کنید .

 بهتر است برای دیده شدن بهتر و بیشتر در کنار تابلو فرش خود از المپ های نمایشگاهی استفاده نمایید .

فتالین های مخصوص و یا قرص ن میتوانید برای جلوگیری از پوسیدگی و یا بیدزدگی تابلو فرش خود از پودر

 استفاده نمایید. 

 تابلو فرش خود را نزدیک درب های ورود و خروج و یا پنجره ها هرگز نصب نکنید .

 تابلو ها را هرگز به صورت مستقیم روی دیوار های گچی یا آهکی نصب نکنید .

تابلو فرش  از ترکیب رنگ ها در کناربرای زیبایی و نور پردازی بیشتر و جلوه کردن بهتر تابلو فرش میتوانید 

 استفاده نمود .

 

 


